
 

 

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ANH NGỮ 
Mẫu đơn khước từ của phụ huynh 

 
Tên của Học sinh:______________________________ Trường:____________________________________
Ngày không tham gia:________________________ Lớp:________
Số ID của học sinh: ________________________
 
Theo yêu cầu của luật liên bang, con của bạn đã làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh để xác định xem mình có đủ 
điều kiện tham gia Chương trình Phát triển Anh Ngữ ELD (English Language Development (ELD)) nhằm hiểu rõ các 
bài học hàng ngày và tham gia trên tinh thần tập thể trong nhà trường. Con bạn đã được kiểm tra các kỹ năng đọc, 
viết, nói và nghe tiếng Anh. Điểm kiểm tra cho thấy con của bạn có đủ điều kiện tham gia chương trình ELD theo một 
chương trình được thiết kế nhằm giúp học viên đạt trình độ thành thạo tiếng Anh và tiếp cận chương trình nội dung 
khối lớp học.  
 

 
Quyền Từ chối Dịch vụ ELD của Phụ huynh: Nhà trường đã mô tả chương trình ELD một cách chi tiết mà nhà trường 
đề nghị cho con của tôi. Tôi đã xem xét (các) chương trình do nhà trường cung cấp và đã chọn từ chối chương trình 
ELD riêng biệt, chuyên biệt cho con của tôi. Các dịch vụ hoặc lớp học chuyên biệt chỉ dành cho Học viên Anh Ngữ (EL) 
(English Learners (EL)), ví dụ các lớp rời chương trình ELD, lớp dạy kèm ESL, lớp dạy kèm tiếng Anh sau giờ học cho 
Học viên Anh Ngữ EL hoặc lớp nội dung chỉ có Học viên Anh Ngữ EL. Điều này không bao gồm lớp học có các Học 
viên Anh Ngữ EL và những người không phải là Học viên Anh ngữ EL, trong đó chương trình ELD được hỗ trợ thông 
qua việc giảng dạy nội dung. Bằng việc  đánh dấu chọn từng mục dưới đây, tôi xác nhận rằng mình đã đọc và hiểu 
từng mục trình bày. 
 

______ Tôi biết điểm đánh giá tiếng Anh và các thông tin khác về quá trình học tập hiện tại của con mình và hiểu 
tại sao con được khuyến khích tham gia chương trình tiếng Anh bổ trợ. 

 
______ Quyết định từ chối hay không tham gia chương trình ELD chuyên biệt của tôi là tự nguyện.  
 
______ Học khu sẽ báo cáo con tôi với Bộ Giáo Dục Pennsylvania (Pennsylvania Department of Education) là Học 

viên Anh Ngữ (EL) cho đến khi con tôi đạt trình độ thành thạo tiếng Anh. 
 
______ Luật liên bang yêu cầu rằng hàng năm con của tôi sẽ được kiểm tra với WIDA ACCESS for ELs 2.0 cho đến 

khi trẻ đạt trình độ thành thạo tiếng Anh và không còn được coi là tình trạng Học viên Anh Ngữ EL. 
 
______ Học khu sẽ giám sát tiến trình học tập của con tôi mà không có quyền lợi khi tham gia chương trình ELD 

chuyên biệt cho đến khi con tôi đạt trình độ thành thạo tiếng Anh và bốn năm sau khi thoát khỏi tình 
trạng Học viên Anh Ngữ EL. 

 
______ Học khu sẽ tiếp tục thông báo cho tôi biết về tiến bộ của con tôi trong việc đạt trình độ thành thạo  

tiếng Anh.  
 
______ Tôi có thể thay đổi mong muốn của mình bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho học khu bằng văn bản 

và cho phép con tôi ghi danh vào (các) chương trình ELD do trường cung cấp. 
 

Tôi, ___________________________ (tên phụ huynh/người giám hộ), cùng với sự hiểu biết đầy đủ về các thông tin  
trên, muốn  
 

 ______  từ chối tất cả các dịch vụ và chương trình ELD chuyên biệt được cung cấp cho con tôi.  
 ______  từ chối một số chương trình ELD và/hoặc dịch vụ ELD chuyên biệt được cung cấp cho con tôi.  
 

 
 
Chữ Ký của Phụ Huynh/ 
Người Giám Hộ:  ______________________________________  Ngày:  ___________________________  
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